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Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o klonovaní zvierat

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o klonovaní zvierat 
na potravinársku výrobu (COM(2010)0585)1,

– so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných 
na hospodárske účely2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o klonovaní zvierat na zabezpečenie 
potravín3,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 25. marca 2009 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. XXX/XXXX4,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 7. júla 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní 
na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách 
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1331/2008 a zrušení nariadenia (ES) č. 258/97 
a nariadenia Komisie (ES) č. 1852/20015,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 o pracovnom programe Komisie na rok 
20126,

– so zreteľom na vedecké stanovisko z 15. júla 20087 a vyhlásenia z 23. júna 20098, 
14. septembra 20109 a 25. júna 201210 prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 
(EFSA),

– so zreteľom na stanovisko (č. 23) Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových 
technológiách zo 16. januára 2008 k etickým aspektom klonovania zvierat 
na zabezpečenie potravín, 

– so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

                                               
1 Ú. v. EÚ C ...
2 Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.
3 P6_TA(2008)0400.
4 P6_TA(2009)0171.
5 P7_TA(2010)0266.
6 P7_TA(2011)0327.
7 Vestník EFSA (2008)767.
8 Vestník EFSA (2009)319r.
9 Vestník EFSA (2010)1784.
10 Vestník EFSA (2012)2794.
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– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie, ktorú podľa článku 115 rokovacieho 
poriadku predložil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
a so zreteľom na vyhlásenie Európskej komisie,

A. keďže v článku 13 ZFEÚ sa uvádza, že Únia a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní 
politík berú maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí;

B. keďže Vedecký výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel 
vo svojom stanovisku z 15. júla 2008 k záveru, že „v prípade veľkého počtu klonovaných 
zvierat sa zistili nepriaznivé účinky na ich zdravie a dobré životné podmienky, ktoré mali 
často závažné až smrteľné následky“;

C. keďže EFSA vo svojich vyhláseniach z 23. júna 2009, 14. septembra 2010 a 25. júna 2012 
potvrdil závery a odporúčania obsiahnuté v jeho stanovisku z júla 2008 a upozornil, že 
v prípade iných druhov zvierat než hovädzieho dobytka a ošípaných stále nie sú 
k dispozícií dostatočné údaje na vykonanie hodnotenia rizík;

D. keďže Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách vo svojom stanovisku 
(č. 23) zo 16. januára 2008 uviedla, že „nevidí presvedčivé argumenty, ktoré by 
odôvodňovali výrobu potravín z klonov a ich potomstva“;

E. keďže v smernici Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných 
na hospodárske účely sa uvádza, že „prirodzené alebo umelé rozmnožovanie alebo 
rozmnožovacie postupy, ktoré ktorémukoľvek z dotknutých zvierat spôsobujú alebo 
pravdepodobne spôsobujú utrpenie alebo poranenia, sa nesmú vykonávať“ (príloha, 
bod 20);

F. keďže zodpovedný komisár Tonio Borg sa zaviazal k predloženiu legislatívneho návrhu 
o klonovaní zvierat na zabezpečenie potravín na jeho vypočutí pred Európskym 
parlamentom 13. novembra 2012 a následne listom zo 17. novembra 2012 adresovaným 
poslancom Európskeho parlamentu, v ktorom potvrdil „zámer predložiť dva návrhy 
o nových potravinách a klonovaní do polovice roka 2013“; 

G. keďže Európska komisia vo svojom pracovnom programe na roky 2012 a 2013 opakovane 
ohlasovala prijatie legislatívneho návrhu o klonovaní zvierat na zabezpečenie potravín;

H. keďže kolégium komisárov 27. novembra 2013 uskutočnilo diskusiu o smerovaní, ktorá 
vychádzala z posúdenia vplyvu možného budúceho návrhu;

1. opätovne potvrdzuje svoju dlhodobú výzvu smerovanú Komisii, aby predložila 
samostatný legislatívny návrh, ktorý sa bude týkať všetkých aspektov klonovania zvierat 
na účely potravín;

2. zdôrazňuje, že pripisuje veľkú dôležitosť očakávanému návrhu, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby takisto čo najskôr uverejnila príslušné posúdenie vplyvu; 

3. opakuje svoj stanovisko, že návrh musí obsahovať minimálne ustanovenia, ktoré boli 
zahrnuté do posledného návrhu Európskeho parlamentu, ktorý predložil na zmierovacom 
zasadnutí o nových potravinách 29. marca 2011. Ide o tieto ustanovenia: 
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i) zákaz klonovania zvierat v EÚ na účely potravinárskej výroby a výroby reprodukčného 
materiálu určeného na potravinársku výrobu; 

ii) zákaz potravín z klonovaných zvierat bez ohľadu na krajinu ich pôvodu; 

iii) zákaz akéhokoľvek dodávania klonov v EÚ na účely potravinárskej výroby; 

iv) opatrenia vysledovateľnosti speriem a embryí klonovaných zvierat a živého potomstva 
klonovaných zvierat; a 

v) zavedenie požiadaviek na označovanie pre čerstvé mäso z potomstva klonovaného 
hovädzieho dobytka po šiestich mesiacoch po nadobudnutí účinnosti budúceho 
nariadenia a pre všetky ostatné potraviny z potomstva klonovaných zvierat po dvoch 
rokoch po nadobudnutí účinnosti nariadenia a bez toho, aby bola dotknutá správa 
Komisie o uskutočniteľnosti;

4. vyzýva Komisiu, aby vytvorila novú metódu sledovania a identifikácie mäsa 
pochádzajúceho z klonovaných zvierat, napríklad vytvorením medzinárodnej databázy 
genetických údajov klonovaných zvierat;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej komisii, Rade, členským 
štátom a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.


